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† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Aukeratu AMAIERA ABESTIA… 
 
Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. 
Jesus betiko bizia. 

 
 
 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
 
 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
 
 
 
 
Jaunartzerako abestiak… 
 
1.  Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 

   Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2.  Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
   Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
EMOIGUZU, JAUNA, ogia jateko 
bizitza-indarra zuri jarraitzeko. (bis) 
 
 1 Jesus zeu zaitugu bideko janari 
gure bizitza osoan arnas eta argi. 
 
 2 Emoiguzu, Jauna, bizitza indarra 
lagunak maitatzeko bihotzeko garra. 
 
3 Zu jatean emon poztasun gogoa 
hobeak izateko gurari sendoa. 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
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—Jesus Jauna, zure irakaspenean ikasleak zu-
zendu ere egin behar izan dozuz. Erruki, 
Jauna. 

—Jesus Jauna, asko eta askorengan zuganako 
egarria biztu zenduan. Kristo, erruki. 

—Jesus Jauna, banantzen gaituan gorrotoa eza-
batu gura dozu. Erruki, Jauna. 

 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
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katzen dauana. Geure otoitz eta erregu bihurtu 
daigun Jainkoaren guraria. 
 
—Elizearen alde: egokieraz barik, Jainkoaren 

gurariaz bat datozan artzainak sustatu dai-
zan, euren irakaspenaz eta biziereaz argitu 
eta elikatu daiezan euren ardurapeko guztiak, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Sinistun edo eliztar lez agertu bai, baina eze-

lango egarririk edo zaletasunik ez daukenen 
alde: jarri deieen arreta Jainkoaren deiei, 
euren lozorrotik esnatu eta bizkortu daitezan, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Nagusien eta batez ere eliz artzainen gehiegi-

keriak eta ustelkeriak jasan dabezanen alde: 
bizitza barritzeko gauza izan daitezan, parka-
tzeko eta ustea Jaunagan jarteko, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Esplotatuak diran umeen alde, emakumeen 

alde eta lotsarizko lan baldintzetan dihardue-
nen alde: euren duintasunean jarriak izan 
daitezan behar dabezan laguntza guztiak es-
kuratuz, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Jainkoaren erreinua eraiki guran haren berbea 

entzuten eta haren Semearen mahaitik elika-
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HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Ez da erreza profetearen eginkizuna: agintarien gehiegike-
riak salatzea, herri eta eliz agintariena, hareen eginbeharra 
herriaren ona bilatzea dalako. Holango profetak aurreak 
erabiliak izan ziran. 
 
Jeremias Profetearen liburutik   (Jr 23, 1-6) 
 
Hauxe dino Jaunak: «Zoritxarrekoak nire larreko artaldea 
sakabanatzen eta galtzen izten daben artzainak». 
Beraz, honan dinotse Jaunak, Israelen Jainkoak, herria gida-
tzen daben artzainei: «Zeuok sakabanatu eta jaurti dozuez 
nire ardiak eta ez zaree hareetaz arduratu. Bada, kontuak 
eskatuko deutsuedaz zeuen jokabide txarragaitik» —dino Jau-
nak—. 
«Neuk batuko ditut bizirik geldituriko neure ardiak, sakaba-
natu nebazan lurralde guztietatik; euren larreetara ekarriko 
ditut barriro, eta hazi eta ugaritu egingo dira. Ondo zainduko 
dabezan artzainak sortuko deutsedaz; ez dira inoiz bildur-
tuko, ez izutuko, eta ez da bat ere galduko» —dino Jaunak—. 
Hau dino Jaunak: 
«Badatoz egunak, 
eta egun horreetan Davidi legezko muskila sortuko deutsat. 
Errege zentzundun lez gobernatuko dau 
eta zuzenbidea eta justizia ezarriko ditu lurrean. 
Haren egunetan Juda salbatuko da 
eta Israel seguru biziko. 
Eta izen hau emongo deutsoe: "Jauna gure justizia". 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Paulok Kristoren heriotzearen frutuak gogoratzen deutse 
efesoarrei, eta bere autormenera erakarri gura gaitu geu 
ere. Entzun deiogun arretaz. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 16. 
domeka hau ospatzera: bete gaizala Jainkoak 
bere graziaz eta bakeaz. 
Gure egoereaz arduratuta gagozanok ez gara ge-
ratuko nagusien eta gure artzainen aurka egiten 
diran salakuntza eta zemaietan. Horretan ardiok 
ere daukagun ardurea  aztertuko dogu eta Eliza 
zintzoagoa, gaurkoagoa eta baztertuengandik 
urrago dagoana bultzatzeko gogoagaz urtengo 
dogu: errukior jokatzeko gogoagaz. Gogotsu 
esku hartu daigun, ba. 
 
 
Sarrera-abestia 
 
Hemen gaituzu, Jauna, ogiaren eske, 
bizi behar honetan ahuldu bait gintezke. 
Zure gorputz santua hartu nahi genduke: 
zu barik bizitzerik ezingo genduke. 
 
 
Damu-otoitza 
Jainkoaren erreinua iragarteaz batera, Jesus 
Jaunak irakatsi egiten deutse bere ikasleei. Hu-
rreratu gaitezan beragana gogotsu eta egarriz: 
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OTOITZA 
 

Gure hoztasuna, edo hozkeria ere bai, 
autortu beharrean aurkitzen gara, 
ebanjelioan ikusten doguzanean 
herrialde guztietatik zeugana joten, Jauna,  
zure irakaspena entzuteko. 
 
Hareik bai, Jauna, egarri ziran 
eta nagusien zigorren bildur barik 
joten eben zeugana: ustea eben zugan! 
Eta zuk ez zeutsen bizkar emoten: 
euren egoereaz arduratu egiten zinan. 
 
Eta Jainkoaren erreinua iragarten zeutsen; 
eta pekatuak parkatu eta gaisoak osatu 
eta txarkeriak salatu, deabruak uxatu, 
eta barru-bakez beteten zenduzan, 
harriturik, Jainkoa goraltzera heltzeraino. 
 
Baina gu egokiera lasaian bizi gara 
besten pekatuak salatzen eta gaitzesten. 
Ikutu, Jauna, zure hitzaren suaz 
gure bihotz hotzitua, eta jarri sutan, 
zeure, ez beste ezeren, egarri izan gaitezan. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
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eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
 

ERANTZUN-SALMOA 

 
 

R/. Jauna dot artzain, ez naz ezeren beharrean. 
 

Jauna dot artzain, 
    ez naz ezeren beharrizanean; 
larre gurietan etzunazoten nau, 
ur-bazter nasaira eroaten 
eta indarrak barritzen; 
bide segurutik naroa, 
bere izenari ohore eginez. R/. 
 
Ibar baltz-ilunean banabil ere, 
ez naz gaitzaren bildur, 
Zu nigaz zagoz-eta: 
zure artzain-makileak nasaitzen nau. R/. 
 
Mahaia atontzen deustazu 
arerioen begi-bistan; 
orioz igursten deustazu burua, 
gainezka dot kopea. R/. 
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tzen garanok, haren esanetara egarri biziz 
hurreratu gaitezan, alkar adoretuz eta aintzat 
hartuz, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik   (Ef 2, 
13-18) 
Senideok: Orain, Kristo Jesusegan zagoze. Sasoi batean urrun 
zineenok, hurreratu egin zaree Kristoren heriotzeari esker. 
Izan ere, Kristo da gure bakea. Bat egin ditu Berak herri biak, 
bereizten ebazan hesia, areriogoa, deseginez. Beraren gorpu-
tzean balio barik itzi dau Legea bere agindu eta arauekin, eta 
herri biekin gizadi barri bakarra sortu dau, bakeak eginez. 
Herri biak Jainkoagaz adiskidetu ditu eta kurutzeko herio-
tzearen bidez gorputz bakar batean alkartu, hareen arteko 
areriotza eurengan hondatuz. 
Bere etorrereagaz bakearen Barriona ekarri eban: bakea zuei, 
urrun zineenoi, eta bakea hurrean ziranei; izan ere, bai ba-
tzuk eta bai besteok beraren bidez hurreratu gaitekez Aita-
gana Espiritu beragan alkarturik. 

Jaunak esana 
 
 
Ebanjelioa 
 

Ebanjelio txatal honetan agertzen diranak Isra-
elgo herriaren adierazpen dira, gure Elizearen 
eta geure adierazpen izan daitekez. Egin deio-
gun harrerea Aleluia abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen libu-
rutik   (k 6, 30-34) 
 
Aldi haretan, apostoluek, barriro Jesusegana 
batu ziranean, egin eta irakatsi eben guztiaren 
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barri emon eutsoen. Jesusek esan eutsen: «Za-
toze zuek bakarrik leku bazter batera, eta hartu 
atseden apur bat». Asko ziran-eta joan-etorri, 
eta ez eben jateko ere astirik. 
Orduan, bazter batera joan ziran eurak baka-
rrik, txalupaz. Baina jende askok ikusi ebazan 
alde egiten, eta nora joiazan igarri ere bai, eta 
herri guztietatik leku haretara jo eben oinez las-
terka, hareei aurrea hartuz. 
Txalupatik urtetean, Jesusek jentetza handia 
ikusi eban. Errukitu egin jaken, artzain bako ar-
diak lez ebilzalako, eta luzaro irakasten hasi ja-
ken. 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Artzain arduratsuak, ardiei emonak, gura dauz 
Jainkoak, eta herri egarritsua, bere berbea irri-


